
ACTA 1  
    
Grup: Qualitat i sabor de l’aigua  
Adreça: oat-qualitataigua@googlegroups.com  
Data: 27 de juny de 2019 de 17h a 19h.  
Lloc: Edifici TR-10 de la UPC, c/Colom nº 2, primer pis - dreta, sala 1.26 (davant de l'Escola 
Industrial)  
 
Composició del grup: 
 
Beatriz Escribano  
Dolors Frigola    
Guadalupe Barajas 
Isidro Martínez   
Joan Comallonga   
Jordi Morató  
Montserrat Flores   
Natalia Sarmanto  
Pilar Quintanilla    

 
 Ordre del dia:  
 
1.- Benvinguda.  
2.- Presentació dels components.  
3.- Presentació dels motius per la constitució del grup.  
4.- Debat sobre objectius y funcionament del grup.  
5.- Nomenament de la persona que exercirà la coordinació/representació del grup.  
6.-Altres temes sobrevinguts  
 

Assistents: 

Beatriz Escribano   

Dolors Frigola   

Joan Comallonga   

Juan Martínez   

Montserrat Flores   

 

    ________________________ 

 

1.- Benvinguda. 
 
Juan Martínez , President de l’OAT dona la benvinguda als membres assistents del grup de treball 
“Qualitat i sabor de l’aigua”. 
 
2.- Presentació dels components.  
 
Es fa una roda de presentacions dels membres assistents; Juan Martínez (President OAT), 

Montserrat Flores (Dones d’Aigua), Beatriz Escribano (Càtedra UNESCO de Sostenibilitat-UPC i 

vicepresidenta de l’OAT), Dolors Frigola (Dones d’Aigua- Entitats )i Joan Comallonga (grup 

d’Instal·ladors). 



 
 
3.- Presentació dels motius per la constitució del grup.  
 
Juan Martínez exposa que el grup de treball ha de ser un espai obert de participació ciutadana  
a on podran incorporar-se les persones i col·lectius que estiguin interessats en debatre i treballar 
les tasques assignades per l’OAT. 
 
El document de “Grups de treball de l’OAT”, i de forma específica el del grup de “Qualitat i Sabor 
de l’Aigua” (QSA) diu : 
 
“La seva funció és la de desenvolupar l’estudi/proposta sobre qualitat i sabor de l’aigua. 
Propostes de millora en l’àmbit tècnic dels tractaments i de la cultura de consum, factors que 
limiten la qualitat i el sabor, tractaments i costos, cultura de consum i estratègies per al 
consum d’aigua d’aixeta. Aquest estudi es desenvolupa en el marc del Pla Director, i els seus 
objectius i continguts han d’estar acordats.” 
 
 
4.- Debat sobre objectius y funcionament del grup.  
 

 S’obra un debat sobre el significat de la qualitat de l’aigua. La qualitat de l’aigua no 
només ha de complir la normativa de requisits sobre els criteris sanitaris del qualitat per 
el consum humà, sinó  també altres  aspectes vinculats a la salut i al sabor. Es planteja 
la pregunta: Quina tipologia aigua volem per Terrassa i amb quin sabor? 

 

 El sabor de l’aigua : 
o Considerar el tema del sabor de l’aigua és un tema clau per a la ciutat, i un punt 

molt estratègic per guanyar suports. 
o Plantejar  un estudi per implantar un tractament global per millorar el sabor de 

l’aigua de Terrassa abans de la seva distribució en xarxa. 
o Fer un tast d'aigua d'aixeta en el grup Qualitat i Sabor de l’Aigua  (Bea ho 

prepara)  
 

 Poder arribar a beure l’aigua de l’aixeta i no haver de pagar pel seu consum extra. 
 

 Engegar una Campanya potent adreçada a la ciutadania on conscienciar sobre la 
necessitat del consum de l’aigua de l’aixeta. Abans caldrà intentar discriminar quins són 
els elements que influeixen en el model de consum que actualment tenim: respon a un 
tema cultural? A un model consumista (compra d’aigua embotellada per “manipulació” 
propagandística)? O a elements subjectius/objectius en el sabor de l’aigua d’aixeta que 
fa que es rebutgi el seu consum per part de la ciutadania 

 
o A qui volem arribar? Restauradors, ciutadania, escoles... 
o Com ho podem fer? 

 

 Fer un tast d'aigua d'aixeta en el grup Qualitat i Sabor  (Bea ho prepara)  
 

 Crear un nou hàbit en els restaurants servint aigua en jarret gratuïta i de bon sabor. 
 

 Realitzar jornades formatives i de debat i reflexió sobre la qualitat i el sabor de l’aigua.   
 



 Pensar en la possibilitat d’obtenir recursos per els projectes. 
 

 Coordinar totes les accions amb el Pla Director. 
 

 Fer un mostreig d’aigua d’aixeta directa en diferents sectors/barris de la ciutat.  
 

 
 
5.- Nomenament de la persona que exercirà la coordinació/representació del grup.  
 
Juan Martínez comenta que des de la Permanent de l’OAT s’ha fer una proposta de 
coordinadors/es de cada grup, en el cas del grup SQA, la persona proposada es Bea Escribano 
que accepta amb molta il·lusió i compromís. Juan Martínez explica que en altres grups la 
responsabilitat de la coordinació recau de forma compartida en dos persones. 
 
6.- Altres temes sobrevinguts  
 
Els membres assistents reflexionen sobre la manca de persones del grup que no han pogut venir 
i les seves possibles  aportacions. Per aquest motiu es pren la decisió de convocar una propera 
reunió el dia 16 de juliol a les 19h a on acabem de concretar els temes a treballar de forma 
prioritzada i el model de funcionament del grup. 
 


